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ABSTRAKT 
 

Název: Soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách před a po zavedení 

Finančního Fair play  

 

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zkoumání dynamické vyrovnanosti  

v evropských fotbalových ligách 7 let před zavedením a 7 let po zavedení Finančního Fair 

Play. Konkrétně se jedná o nejvyšší fotbalovou ligu z Anglie, Německa, Itálie, Francie  

a Španělska. 

 

Metody: Využití Lorenzovy křivky počtu umístění na stupních vítězů. Lorenzova 

křivka je v ekonomii využívána k měření důchodové nerovnosti v jednotlivých zemích. 

Ve sportovním prostředí se používá k měření dynamické soutěžní vyrovnanosti, 

především v delším časovém horizontu, tedy v průběhu několika sezón, kdy dochází 

k pohybu mužstev mezi jednotlivými soutěžemi. V této práci se konkrétně jedná o časový 

horizont 7 sezón před zavedením Finančního Fair Play a 7 sezón po zavedení FFP.  

Tato metoda byla prvně využita začátkem 90. let 20. století v USA, v evropském 

fotbalovém prostředí poté v roce 1999.  

 

Výsledky: Výsledkem této práce jsou změřené dynamické soutěžní vyrovnanosti pěti 

sportovně a ekonomicky nejvýznamnějších fotbalových soutěží před zavedením  

a po zavedení Finančního Fair Play. Nejvyrovnanější ligou byla před zavedením i po 

zavedení FFP německá Bundesliga, druhou nejvyrovnanější francouzská Ligue 1, třetí 

italská Serie A, čtvrtou anglická Premier League a nejméně vyrovnanou španělská La 

Liga. 

 

Klíčová slova: Fotbal, Finanční fair play, Lorenzova křivka, tržní hodnota ligy, 

dynamická vyrovnanost  



ABSTRACT 
 

Title: Competitive balance in European football leagues before and after the 

implementation of Financial Fair Play 

 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is a analysis of competitive 

balance in top 5 European football leagues. Specifically the English league, Spanish 

league, German league, French league and Italian league. 

 

Methods: Using the Lorenz curve of the amount of teams on top 3 league positions. 

The Lorenz curve is used in economics to measure income inequality in individual 

countries. In the sports environment, it is used to measure dynamic competitive balance, 

especially in the long period of time – during several seasons, when teams advance  

or relegate between competitions. This thesis deals with the 7 season time horizon before 

the introduction of Financial Fair Play and 7 seasons after the introduction of FFP. This 

method was used for the first time in the early 1990s. 
 

Results: The result of this thesis is a measurment of dynamic competitive balance  

of top 5 European football leagues before and after the implementation of Financial Fair 

Play. The biggest dynamic competitive balance had been measured in Bundesliga,  

the second biggest in Ligue 1, at the third position was Serie A, fourth was Premier 

League and last one was La Liga.  

 

Key words: football, Financial Fair Play, Lorenz curve, league market value, dynamic 

competitive balance. 
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SEZNAM ZKRATEK 

FC – football club 

UEFA – Union of European football Associations 

FFP – Financial Fair Play 

AFC – Asijská fotbalová konfederace 

CAF – Konfederace afrického fotbalu 

CONMEBOL – Jihoamerická fotbalová konference 

CONCACAF – konfederace fotbalových asociací Severní a Střední Ameriky a Karibiku 

OFC – fotbalová konfederace Oceánie 

EKL – Evropská konferenční liga 

FA – football association 

HHI –Herfindahl – Hirschmannův index 

USA – Spojené státy americké 

ČR – Česká republika 

TV – televizní 
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1 ÚVOD 

V roce 2003 se jedno z nejslavnějších fotbalových mužstev starého kontinentu Chelsea 

FC nacházelo ve velmi špatné finanční situaci. Dluhy společnosti dosahovaly 80 milionů 

liber. Ken Bates, majitel londýnského klubu od 80. let 20. století, se rozhodl,  

že prodá svůj většinový podíl v klubu tehdy ne tolik veřejnosti známému ruskému 

miliardáři Romanu Abramovichovi. Touto transakcí začala nejslavnější éra londýnského 

celku. Toto období nebylo jedinou věcí, kterou se Roman Abramovich zapsal do dějin 

evropského fotbalu. Snaha dostat Chelsea z finančních problémů a vytvořit z ní jeden 

z nejlepších fotbalových celků Evropy byla spojena s obrovskými finančními 

investicemi. Chelsea však nebyla jediným klubem, který inkasoval obnosy peněz  

od bohatých majitelů – např. Newcastle United nebo Fulham FC. „Finanční doping“– 

termín, který později popsal, zobecnil a definoval německý profesor ekonomie Christian 

Müller jako využívání finančních prostředků nevygenerovaných sportovní činností klubu 

k nákupu drahých talentovaných hráčů a zvýšení šance klubu na úspěch. K této situaci 

došlo např. v sezóně 2011/2012, kdy v anglické Premier League zvítězil celek 

Manchesteru City FC a tento úspěch byl mnohými, včetně Michela Platiniho (tehdejší 

prezident UEFA), považován za důsledek finančního dopingu.  

Problém evropského fotbalu je ale poněkud složitější. Využívání finančního dopingu je 

pouze jedna strana mince, která se zlepšila zavedením Finančního Fair Play. Na druhé 

straně mince je problém, který je těžko řešitelný. Nejlepší evropské celky se přirozeně 

nachází v pozici s velkou výhodou. Jsou pro fotbalové fanoušky a sponzory velmi 

atraktivní, což klubům umožňuje vydělávat větší finanční prostředky než menším 

klubům. Kapitál vydělaný tímto způsobem mohou následně využívat ke zlepšení 

sportovních úspěchů nejen na poli domácích soutěží, ale také evropských (Liga mistrů, 

Evropská liga). Díky úspěchům v evropských soutěžích znovu narůstá atraktivita pro 

fanoušky a sponzory, navíc jako bonus inkasují další nemalé finanční prostředky, které 

opět mohou využít na úkor menších klubů. Tento zacyklený proces neustále zvětšuje 

rozdíly mezi velkými a menšími kluby, což se projevuje nejen ve financích klubů,  

ale také ve vyrovnanosti jednotlivých soutěží.  

Z historického hlediska je prostředí evropského fotbalu typické vysokou zadlužeností  

a finančními problémy. Výše zmíněné důvody – finanční doping a pravidelná zadluženost 

klubů, vedly konfederaci UEFA, vrcholný orgán evropského fotbalu, k zavedení systému 
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udělování licencí (pro účast v evropských pohárech) na základě finančních ukazatelů 

klubů. Výsledky nebyly natolik efektivní, zadluženost stále narůstala. Důsledkem bylo 

vytvoření skupiny regulí – Finanční Fair Play (dále pouze FFP). Tato opatření mají  

za úkol přinést disciplínu a racionalitu do financí evropského fotbalu. 

Hlavním tématem této bakalářské práce je výzkum, zda soubor opatření FFP má vliv na 

soutěžní vyrovnanost v pěti tržně nejhodnotnějších evropských fotbalových soutěžích, 

konkrétně v nejvyšších soutěžích Anglie, Německa, Francie, Itálie a Španělska,  

ve kterých každoročně soutěží ty nejznámější celky světa.   
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je změření dynamické vyrovnanosti soutěží před 

zavedením a po zavedení FFP. Zjištěné výsledky mohou poskytnout bližší náhled  

na vyrovnanost v nejhodnotnějších světových fotbalových ligách, nejdůležitějším 

zjištěním by však měl být fakt, zda-li mělo na vyrovnanost ve vybraných soutěžích vliv 

zavedení regulačního pravidla Finanční Fair Play. Měření bude probíhat na 5 

nejhodnotnějších evropských fotbalových soutěžích, konkrétně na nejvyšší anglické, 

německé, italské, francouzské a španělské lize. Vyrovnanost bude měřena 7 sezón  

před zavedením FFP – od sezóny 2006/2007 do sezóny 2012/2013 a 7 sezón po zavedení 

FFP – od sezóny 2013/2014 do sezóny 2019/2020. Naměřené výsledky budou následně 

vzájemně porovnány a diskutovány.  

Mezi dílčí úkoly této práce patří: 

• prostudování odborné literatury k tématice dynamické vyrovnanosti a FFP, 

• sběr dat nutných k provedení měření dynamické vyrovnanosti jednotlivých 

soutěží, 

• analýza 5 vybraných evropských soutěží, 

• závěrečná diskuse. 
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První fázi proměny fotbalu Rohde a Breuer (2017) charakterizují jako právní oddělení 

klubů od členských asociací, tzn. že kluby zakládají samostatné právnické osoby, které 

řídí jednotlivé sportovní kluby nebo přeměňují celé fotbalové asociace na korporace. 

Zatímco anglické celky touto změnou na akciové společnosti prošly koncem 19. století 

(Hoehn, 1999), italské a francouzské kluby se staly soukromými společnostmi koncem 

druhé poloviny 20. století. Německá Bundesliga byla poslední z největších evropských 

lig (Anglie, Itálie, Francie, Španělsko, Německo), která umožnila právně oddělit kluby 

od členských asociací. Tato možnost byla povolena v roce 1998.  

Druhá fáze je charakterizována jako vstup majoritních investorů. Na trh fotbalových 

klubů vstupují soukromí investoři, kteří mohou vlastnit libovolně velkou část klubu. 

Pouze v Německu je toto pravidlo omezeno – soukromé vlastnictví dokonce do dnešní 

doby zůstává minoritní, maximální možný podíl soukromých vlastníků je 49 %. 

Typickými soukromými vlastníky fotbalových klubů byly velké industriální společnosti. 

Mezi nejznámější společnosti lze zařadit např. Peugeot (1928), Royal Arsenal (1886), 

Parlamat (1913). Zmíněné firmy zakládaly vlastní fotbalové firemní celky, jichž byly 

majoritními majiteli. Mezi nejznámější firemní celky patřily např. Manchester United 

(1878), Arsenal Londýn (1886), Bayer 04 Leverkusen (1904) (Hoehn, 1999), z českého 

prostředí např. Dukla Praha, Tesla Pardubice a další. Během 20. století nadále docházelo 

k transformaci klubů na soukromé společnosti, kterých se ujímali různí investoři např. 

italská rodinná dynastie Berlusconi, která vlastnila dlouhá léta AC Milán (Rohde, 2017). 

Třetí, poslední fáze, o které hovoří Rohde a Breuer (2017), je typická vstupem 

zahraničních investorů. Anglie byla historicky první zemí, která se otevřela v 90. letech 

20. století a koncem sezóny 2013/2014 bylo několik vlastníků klubů z USA (Stan 

Kroenke – FC Arsenal), jihovýchodní Asie (Vincent Tan – Cardiff City), středního 

východu a dalších regionů. 

Soukromé vlastnictví bohatých investorů se po roce 2000 stalo velmi běžnou součástí 

profesionálního fotbalového dění. Někteří majitelé, podle Francka (2014), pro zvýšení 

konkurenceschopnosti poskytovali svým klubům tzv. měkké bezúročené půjčky. V roce 

2008 takto podpořil Roman Abramovich FC Chelsea finančními prostředky v hodnotě 

701 milionů liber, Mike Ashley Newcastle United částkou 238 milionů liber nebo 

Mohamed Al Fayed, který poskytl Fulhamu půjčku ve výši 175 milionů liber. V současné 

době existují pouze 2 finanční modely (Kuper, 2009), jakými kluby získávají peníze. 

Tradiční model (Manchester United, FC Barcelona), kdy klub jako globální značka 
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3.4.2 Cíle UEFA 

Hlavní cíle UEFA jsou podle stanov z roku 2020 (UEFA, 2020b) následující: 

• řešit veškeré otázky týkající se evropského fotbalu, 

• podporovat fotbal v Evropě v duchu míru, pochopení a fair play bez diskriminace 

na úkor politiky, pohlaví, náboženství, rasy nebo jakéhokoliv jiného důvodu, 

• dohlížet a kontrolovat na vývoj všech druhů fotbalu v Evropě,  

• organizovat a vést mezinárodní fotbalové soutěže a turnaje na evropské úrovni  

a zároveň dbát na hráčské zdraví,  

• předcházet všem metodám a praktikám, které by mohly ohrozit regulérnost utkání, 

soutěží, což by mohlo vést ke zneužití fotbalu,  

• podporovat a ochraňovat etické standardy a vhodnou správu v evropském fotbalu,  

• zajistit, aby sportovní hodnoty vždy převládaly nad komerčními záměry,  

• přerozdělovat zisk vygenerovaný fotbalem v souladu s principy solidarity tak,  

aby byl znovu investován do všech úrovní a oblastí fotbalu,  

• podporovat jednotu mezi členy asociací v záležitostech týkajících se evropského 

a světového fotbalu,  

• bránit zájmy členů asociací, 

• zajistit, aby potřeby jednotlivých subjektů evropského fotbalu (ligy, kluby, hráči 

a podporovatelé) byly brány v potaz,  

• vystupovat jako reprezentativní hlas evropské fotbalové rodiny,  

• udržovat dobré vztahy a spolupracovat s organizací FIFA a dalšími 

konfederacemi ve světě,  

• zajistit, aby zástupci FIFA loajálně prezentovali pohledy UEFA a jednali v duchu 

evropské solidarity,  

• respektovat zájmy členů asociací, urovnávat rozpory mezi nimi a pomáhat 

v situacích, kdy o to požádají.  

Těchto cílů může UEFA dosahovat pomocí zavádění nových opatření, která uzná  

za vhodná – zavedení nových pravidel, dosažení dohod, úmluv nebo převzetí různých 

programů (UEFA, 2020b). 
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3.4.3 Organizační struktura UEFA 

Organizační struktura UEFA se skládá ze 4 orgánů, prostřednictvím nichž veřejně 

vystupuje a jedná. Jedná se o Kongres, Výkonný výbor, prezidenta a orgány pro výkon 

spravedlnosti (UEFA, 2021). 

3.4.3.1 Kongres 

Kongres je nejvyšší kontrolní orgán UEFA, který má jako jediný moc vznášet jakákoliv 

rozhodnutí. K jednání dochází od roku 2003 pravidelně každý rok, výjimečně může být 

výkonným výborem sjednána i druhá schůze, která nejčastěji bývá svolána k projednání 

finančních záležitostí vysoké důležitosti. Mezi nejdůležitější pravomoci můžeme zařadit 

např. volbu prezidenta UEFA, členů Výkonného výboru nebo schvalování rozpočtu 

(UEFA, 2020b). 

3.4.3.2 Výkonný výbor 

Výkonný výbor UEFA se skládá z prezidenta, 16 členů volených kongresem (alespoň 1 

musí být žena) a dalších tří členů z řad zástupců Evropské klubové asociace  

a managementu evropských lig, kteří jsou schváleni Kongresem. Všichni tito členové 

mají stejná práva a povinnosti. Výkonný výbor má mj. na starost běžnou agendu 

organizace, definuje organizační strukturu, vede a dohlíží na účetnictví organizace 

(UEFA, 2020b). 

3.4.3.3 Prezident 

Hlavním úkolem prezidenta je reprezentace UEFA. Aktuálně od roku 2016 tuto funkci 

zastává Aleksander Čeferin. Dále předsedá Kongresu, stejně tak zasedání Výkonného 

výboru. V případě hlasování má rozhodující hlas. Zodpovědný je také za vztahy mezi 

UEFA a FIFA, UEFA a ostatními konfederacemi, členy asociací, politickými stranami  

a dalšími mezinárodními institucemi (UEFA, 2020b). 

3.4.3.4 Justiční správa 

Justiční správa se skládá ze 3 menších administrativních orgánů – Disciplinární orgán, 

Etický a Disciplinární inspektor a Finanční kontrolní orgán klubů (UEFA, 2020b). 

K tématu této bakalářské práce je potřeba se více dopodrobna zabývat posledním 

zmíněným orgánem. 
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Finanční kontrolní orgán klubů (Club financial control body – dále jen CFCB) dohlíží  

na udělování UEFA licencí pro kluby (licence, které potřebují pro účast v evropských 

soutěžích) a na dodržování předpisů Finančního Fair play (UEFA, 2020b).  

V případě porušení těchto předpisů a regulí UEFA, může CFCB podle závažnosti 

porušení ukládat následující sankce, které mohou být i vzájemně kombinovány: 

• varování,  

• napomenutí,  

• finanční sankce,  

• odečtení bodů,  

• nepřidělení finanční odměny,  

• zákaz registrace nových hráčů v soutěžích UEFA,  

• omezení počtu hráčů registrovaných v evropských soutěžích a omezení rozpočtu 

 klubu pro evropské soutěže,  

• diskvalifikace z aktuálního ročníku soutěže UEFA,  

• zákaz účasti v následujícím ročníku soutěže UEFA,  

• odebrání trofeje a ocenění.  

Jestliže dojde ze strany sportovní organizace k porušení pravidel, CFCB může v takovém 

případě zahájit disciplinární řízení (UEFA, 2014). 

Předsedou CFCB je José Narciso da Cunha Rodrigues, bývalý generální prokurátor 

Portugalské republiky, od roku 2000 byl soudcem Soudního dvora Evropské unie až  

do roku 2012, kdy zaujal post předsedy CFCB (UEFA, 2021).  

3.4.4 UEFA Finanční Fair Play 

Finanční Fair Play (dále pouze FFP) je název pro systém finančních regulací vytvořených 

konfederací UEFA, který byl představen v roce 2010 a s plnou účinností začal platit  

od fotbalové sezóny 2013/2014. Tato opatření pomohla během poslední dekády rapidně 

snížit klubové ztráty. Během prvních 5 let klesly ztráty klubů na 20 % původní hodnoty. 

Soubor těchto opatření, který byl pravidelně aktualizován v letech 2012, 2015 a 2018 tak, 

aby reflektoval změny sportovního prostředí, je založen na následujících základních 

principech, které zůstávají stejné (UEFA, 2019):  

• zlepšení ekonomické a finanční schopnosti klubů, zvyšování transparentnosti  

a důvěryhodnosti, 
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• zdůrazňovat nutnou ochranu věřitelů a zajistit, aby kluby plnily závazky ke svým 

zaměstnancům, sociálním a daňovým autoritám a zejména ostatním klubům, 

• představit větší disciplínu a racionalitu v klubových financích, 

• nabádat kluby, aby operovaly s penězi na základě svých příjmů, 

• povzbuzovat zodpovědné nakládání s aktivy s vidinou dlouhodobého sportovního 

úspěchu, 

• ochraňovat dlouhodobou životaschopnost a udržitelnost fotbalu v Evropě  

na klubové úrovni (UEFA, 2018). 

Peeters a Szymanski (2014) ve svém článku uvádí, že pro udělení licencí od národních 

fotbalových asociací musí kluby splnit 2 konkrétní podmínky. Ty jsou následující: 

• žádné platby po splatnosti – tzn. klub musí mít vůči svým věřitelům vždy splacené 

závazky k datu splatnosti, 

• bod zvratu – klub musí jasně prokázat, že důležité příjmy jsou v rovnováze 

s důležitými výdaji. Za tímto účelem se rovnováha financí eviduje vždy v tříletém 

časovém období, kdy maximální odchylka je stanovena na 5 milionů EUR.  

Dále autoři doplňují, že za uznatelné příjmy ve fotbalovém prostředí jsou považovány 

příjmy z prodeje hráčů, vstupenek, merchandisingu, vysílacích práv a příjmy  

od sponzorů. Za uznatelné výdaje se nejčastěji považují platy hráčů a výdaje spojené 

s nákupem hráčů.  

3.4.4.1 Udělování licencí a FFP 

UEFA pro zlepšení finanční situace klubů nejprve v roce 2004 zavedla systém udělování 

licencí, díky kterým se mohly kluby účastnit evropských soutěží. Tento systém neplnil 

svou funkci natolik dobře, proto byl představen soubor FFP. Mezi udělováním licencí  

pro možnou účast v soutěžích evropského formátu a dodržováním FFP jsou podle 

oficiálních stránek UEFA (2019) 3 odlišnosti: 

1. udělování licencí hodnotí finanční udržitelnost klubů v krátkém časovém 

horizontu na rozdíl od pravidel FFP, které jsou spíše charakteru dlouhodobého, 

2. licence udělují národní fotbalové asociace pod záštitou UEFA, na dodržování FFP 

dohlíží externí orgán – CFCB, 

3. rozhodnutí o udělení licence je binární – buďto je licence udělena nebo ne, CFCB 

má naopak k dispozici celou řadu opatření, která může aplikovat v případě 

neplnění FFP. 
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Ve druhém bodě, tedy v případě kdy národní fotbalové asociace udělují licence 

jednotlivým klubům, vidí Peeters a Szymanski (2014) potenciální problém. Jelikož je 

klubový úspěch na mezinárodním poli často vnímán jako národní prestiž, mohlo by 

docházet ke spolčení mezi národní fotbalovou asociací a členským klubem a udělení 

licence i přes porušení z některých výše zmíněných pravidel. Aby UEFA zabránila těmto 

problémům, založila CFCB, orgán dohlížející na udělování evropských licencí.  

Jednou z možností, jak tato pravidla obcházet, je kreativním způsobem vedené účetnictví. 

Konkrétně Peeters a Szymanski (2014) uvádí situaci, kdy šejk Mansour, majitel 

fotbalového klubu Manchester City, údajně navyšoval uznatelné příjmy klubu 

prostřednictvím společnosti Etihad Airways, a přibližoval tak klub bodu zvratu za účelem 

získání licence pro další sezónu. 

Efektivnost FFP je založena na důvěryhodnosti sankcí, které plynou z nedodržování 

pravidel. UEFA má širokou škálu sankcí, které může na kluby uplatňovat (viz výše). 

Zastánci FFP očekávají, že jakmile klub nedodrží pravidla, bude automaticky vyloučen 

z evropských soutěží. Situace je poněkud kontroverznější u slavných klubů, u kterých by 

případně došlo ke ztrátě licence. To by mohlo vést ke snížení atraktivity dané soutěže. 

UEFA je tedy u těchto klubů shovívavější, což se odráží ve snížené kredibilitě daných 

opatření (Peeters, 2014).  

3.4.4.2 Důsledky FFP 

UEFA (2019) na svých webových stránkách uvádí, že se finanční výsledky evropských 

fotbalových klubů zlepšily v každém roce z 5 předchozích let od zavedení FFP. Bilanční 

rovnice klubů se značně vyrovnaly a čistý dluh oproti zisku klesl z 65 % na 35 %.  

Tyto výsledky mají být důkazem, že podpora FFP mezi fotbalovými stakeholdery je 

opodstatněná. Peeters a Szymanski (2014) však uvádí, že zavedení FFP je poněkud 

heterogenní. Oba autoři uznávají, že dlouhodobě jsou kluby ve ztrátách, avšak velmi malé 

množství klubů doopravdy zbankrotuje. Stane-li se, že nějaký klub zbankrotuje, vrátí se 

do soutěží s novým majitelem. Podle autorů je toto důkaz přirozeného ekonomického 

procesu fotbalového průmyslu. Müller (2012) tvrdí, že konání UEFA je reakcí  

na nadměrné financování externími investory, které podlamuje nezávislost sportovních 

soutěží. Jestliže tedy u klubů hrozí riziko nadměrných výdajů, považují z ekonomického 

hlediska finanční regulaci sportu za legitimní. Stephen Morrow (2014) k dané 

problematice přispívá jedinečným pohledem. Studie, kterou prováděl, je založena  







 24 

jestli podnik bude v budoucnu nadále existovat. Celý proces oceňování podniku je 

poněkud subjektivní, výsledná hodnota podniku se může výrazně lišit od sumy určené 

účetním způsobem (Synek, 2011).  

Metod pro oceňování podniků je více, člení se takto: 

• metoda účetní – stanovení podle údajů z účetnictví, 

• substanční metoda – součet majetkových složek podniku opravených o odpisy, 

• metoda výnosová – metoda posuzování cash flow, 

• metoda burzovního ocenění – odvíjí se od tržních cen akcií, 

• metoda kombinovaná – kombinace předchozích (Synek, 2011). 

3.6.2 Tržní hodnota hráče 

Profesionální hráče můžeme považovat za podnik jednotlivce, jelikož se jedná o fyzickou 

osobu. Z teoretického hlediska by bylo možné oceňovat hráče zmíněnými metodami. 

Faktory, které ovlivňují hodnotu hráče, jsou však odlišné od faktorů, které určují hodnotu 

podniku. Web footballbenchmark.com, používající pro ohodnocování fotbalových hráčů 

svůj vlastní algoritmus, uvádí faktorů hned několik: 

• hráčova pozice na hřišti – brankář, obránce, záložník, útočník, 

• věk a národnost, 

• kontrakt – posouzení aktuálního hráčova kontraktu, 

• individuální sportovní výkon – branky, asistence, odehrané minuty, driblinky, 

souboje, 

• porušení pravidel fotbalu – fauly, žluté a červené karty 

• individuální sportovní výkon v národním mužstvu – počet mezinárodních utkání, 

počet branek v národním dresu, 

• posouzení hráčova mediálního a komerčního potenciálu – pokud by mohl být 

značný 

• charakteristika klubu – sportovní výsledky, úroveň soutěže, ekonomické  

a finanční aspekty klubu, 

• potřeba pro mužstvo – ohodnocení důležitosti hráče pro jeho mužstvo, 

• načasování hráčova transferu a ekonomický profil potenciálních 

prodávajících/kupujících klubů.  
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• kombinace obou předchozích. 

Koncentrační a dominantní vyrovnanost bývá také někdy nazývána jako statická  

či dynamická. Tato terminologie bude nadále v práci používána.  

3.7.1 Statická soutěžní vyrovnanost 

Statickou soutěžní vyrovnanost si můžeme představit jako vyrovnanost dané soutěže 

během jedné sezóny. Podle Evanse (2014) se pro měření používá několik metod: 

• rozptyl, 

• směrodatná odchylka, 

• variační koeficient, 

• relativní entropie, 

• Herfindahl-Hirschmannův Index (HHI), 

• koncentrační poměr, 

• index odlišnosti, 

• Lorenzova křivka a Giniho koeficient, 

• index překvapení. 

3.7.2 Dynamická soutěžní vyrovnanost 

Dynamická vyrovnanost je odlišná na rozdíl od té statické tím, že jako zkoumaný vzorek 

je používán otevřený systém soutěží, ve kterém se mohou mezi jednotlivými sezónami 

měnit kluby. Tento systém je typický pro evropské nejen fotbalové ligy (hokej nebo 

basketbal). Měření také velmi často probíhá v delším časovém horizontu několika sezón.  

Metody, kterými bývá dynamická vyrovnanost měřena, jsou následující: 

• Různé statistické metody – počty, procenta, frekvence, průměry 

• sdružení časových cyklů, 

• Herfindahl-Hirschman Index (HHI) – pro týmy, které odehrají několik sezón  

ve sledovaném období, 

• Lorenzova křivka a Giniho koeficient – pro týmy, které odehrají několik sezón  

ve sledovaném období 

• index překvapení (Evans, 2014). 

Pro měření v této bakalářské práci bude později využita Lorenzova křivka pro měření 

dynamické soutěžní vyrovnanosti. 
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Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Birmingham City FC 3 0 
Middlesbrough FC 3 0 
Wolverhampton FC 3 0 

Reading FC 3 0 
Norwich City FC 2 0 

Queens Park Rangers FC 2 0 
Hull City AFC 2 0 

Swansea City AFC 2 0 
Charlton Athletic FC 1 0 

Southampton FC 1 0 
Watford FC 1 0 

Blackpool FC 1 0 
Burnley FC 1 0 

Derby County FC 1 0 
Sheffield United FC 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V tomto období se anglické Premier League účastnilo celkem 33 celků. Nejúspěšnějším 

z nich byl v tomto období Manchester United FC, který se na stupních vítězů objevil 

v každé sezóně, tedy sedmkrát. Šestkrát se v TOP 3 umístil klub Chelsea FC, třikrát hned 

dvojice klubů Arsenal FC a Manchester City FC, dvakrát se na stupni vítězů umístil 

Liverpool FC. Z 33 celků se 5 probojovalo na stupně vítězů, což odpovídá vyrovnanosti 

15,15 %. Soutěžní vyrovnanost Premier League názorně ukazuje následující graf č.5  
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Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Calcio Catania 7 0 

Parma Calcio 1913 6 0 
Sampdoria Janov 6 0 

AC Chievo 6 0 
ACN Siena 6 0 
Atalanta BC 6 0 

FC Janov 6 0 
Bologna FC 1909 5 0 

Turín FC 4 0 
US Lecce 3 0 

Reggina 1914 3 0 
AS Livorno Calcio 3 0 

Empoli FC 2 0 
SSC Bari 2 0 

AC Cesena 2 0 
Brescia Calcio 1 0 
ACR Messina 1 0 

Ascoli Calcio 1898 FC 1 0 
Novara Calcio 1 0 

Delfino Pescara 1936 1 0 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na stupních vítězů se v italské Serii A umístilo 7 celků. Nejúspěšnějšími celky  

před zavedením FFP byly obě milánská mužstva FC Inter Milán a AC Milán, které se 

umístily v TOP 3 pětkrát. Čtyřikrát se na stupních vítězů umístil Juventus Turín, 

následován AS Řím se 3 úspěchy. 2 velmi dobrá umístění získala SSC Neapol, po jednom 

získaly celky Lazia Řím a Udinese Calcio. Celkem 7 celků se umístilo na stupních vítězů, 

což odpovídá vyrovnanosti 23,3 %. Soutěžní vyrovnanost ligy znázorňuje následující graf 

č. 6. 
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Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
RCD Espanyol Barcelona 7 0 

Getafe CF 7 0 
Deportivo La Coruña 6 0 

Real Zaragoza 6 0 
Racing de Santander 6 0 

Malaga CF 5 0 
Levante UD 5 0 
Betis Sevilla 4 0 

Real Sociedad 4 0 
Real Valladolid 4 0 

UD Almeria 4 0 
Sporting de Gijon 4 0 
Recreativo Huelva 3 0 

Celta de Vigo 2 0 
Rayo Vallecano 2 0 

Granada CF 2 0 
Real Murcia 1 0 

CD Numancia 1 0 
Gimnastic de Tarragona 1 0 

Xerez CD 1 0 
CD Tenerife 1 0 
Hercules CF 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující tabulka č. 6 uvádí všechny kluby, které od sezóny 2006/2007 do zavedení 

FFP bojovaly o umístění v TOP 3 Bundesligy. 

Tabulka č. 6 Kluby Bundesligy v období 2006/2007 – 2012/2013 

Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
FC Bayern Mnichov 7 6 

FC Schalke 04 7 4 
Borussia Dortmund 7 3 

Werder Brémy 7 3 
VfB Stuttgart 7 2 

Bayer Leverkusen 04 7 2 
VfL Wolfsburg 7 1 
Hamburger SV 7 0 
Hannover 96 7 0 

Borussia Mönchengladbach 6 0 
Eintracht Frankfurt 6 0 
1. FC Norimberk 6 0 

Hertha BSC 5 0 
1. FSC Mohuč 05 5 0 

SC Freiburg 5 0 
TSF 1899 Hoffenheim 5 0 

VfL Bochum 4 0 
1. FC Köln 4 0 

Arminia Bielefeld 3 0 
FC Energie Chotěbuz 3 0 
1. FC Kaiserslautern 2 0 

Karlsruhe SC 2 0 
FC Augsburg 2 0 

FC Hansa Rostock 1 0 
MSV Duisburg 1 0 

Aachen 1 0 
FC St. Pauli 1 0 

Fortuna Düsseldorf 1 0 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7 Kluby Ligue 1 v období 2006/2007 – 2012/2013 

Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Olympique Lyon 7 6 

Olympique de Marseille 7 6 
PSG FC 7 2 

Lille OSC 7 2 
FC Girondins Bordeaux 7 2 

Montpellier HSC 7 1 
Toulouse FC 7 1 
AJ Auxerre 6 1 
OGC Nice 7 0 

AS St. Etienne 7 0 
AS Nancy 7 0 

Valenciennes FC 7 0 
FC Lorient 7 0 

FC Sochaux 6 0 
Stade Rennes FC 6 0 
AS Monako FC 5 0 

RC Lens 4 0 
Le Mans FC 4 0 

SM Caen 4 0 
Stade Brest 3 0 
FC Nantes 2 0 
AC Ajaccio 2 0 

RC Štrasburk 2 0 
Troyes AC 2 0 

Grenoble Foot 38 2 0 
Evian TG 2 0 
FC Méty 1 0 
SC Bastia 1 0 
CS Sedan 1 0 

Le Havre AC 1 0 
US Boulogne 1 0 

AC Arles-Avignon 1 0 
Dijon FCO 1 0 

Stade de Reims 1 0 
 

Zdroj: vlastní zpracování 





 44 

Tabulka č. 8 Kluby Premier League v období 2013/2014 – 2019/2020 

Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Manchester City FC 7 6 

Chelsea FC 7 4 
Liverpool FC 7 3 

Tottenham Hotspur FC 7 3 
Manchester United FC 7 2 

Arsenal FC 7 2 
Leicester FC 6 1 

Southampton FC 7 0 
Everton FC 7 0 

Crystal Palace FC 7 0 
West Ham United FC 7 0 
Newcastle United FC 6 0 

West Bromwich Albion FC 5 0 
Watford FC 5 0 

Stoke City FC 5 0 
Swansea City AFC 5 0 

Burnley FC 5 0 
AFC Bournemouth 5 0 

Aston Villa FC 4 0 
Sunderland FC 4 0 

Norwich City FC 3 0 
Hull City AFC 3 0 

Fulham FC 2 0 
Wolverhampton FC 2 0 

Cardiff City FC 2 0 
Huddersfield Town FC 2 0 

Brighton FC 2 0 
Middlesbrough FC 1 0 

Queens Park Rangers FC 1 0 
Sheffield United FC 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 9 Kluby Serie A v období 2013/2014 – 2019/2020 

Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Juventus Turín 7 7 

AS Řím 7 5 
SSC Neapol 7 5 
Atalanta BC 7 2 

FC Inter Milán 7 1 
Lazio Řím 7 1 
AC Milán 7 0 

Udinese Calcio 7 0 
Sampdoria Janov 7 0 
ACF Fiorentina 7 0 

FC Janov 7 0 
Turín FC 7 0 

US Sassuolo Calcio 7 0 
Chievo 6 0 

Cagliari Calcio 6 0 
Bologna FC 1909 6 0 
Hellas Verona FC 5 0 
Parma Calcio 1913 4 0 

Empoli FC 4 0 
Palermo SSD 3 0 

Spal 2013 3 0 
Frosinone Calcio 2 0 

FC Crotone 2 0 
Calcio Catania 1 0 

US Lecce 1 0 
AS Livorno Calcio 1 0 

AC Cesena 1 0 
Carpi FC 1909 1 0 

Delfino Pescara 1936 1 0 
Benevento Calcio 1 0 

Brescia Calcio 1 0 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2.4 Bundesliga 

Situace v Bundeslize byla stejná jako v italské Serii A. Jeden tým, který zvítězil ve všech 

ročnících měření – FC Bayern Mnichov. 7 titulů v 7 sezónách. Druhým nejúspěšnějším 

celkem byla Borussia Dortmund, která se na nejvyšších příčkách umístila pětkrát. Třikrát 

během 4 sezón po postupu do nejvyšší německé ligy se umístilo v TOP 3 RB Lipsko.  

4 celky se umístily jednou na pomyslných stupních vítězů – VfL Wolfsburg, Bayer 

Leverkusen 04, Borussia Mönchengladbach a TSF 1899 Hoffenheim. Soutěžní 

vyrovnanost činila 32 %, tj. sedmiprocentní zlepšení oproti období  

před zavedením FFP.  

Tabulka č. 11 Kluby Bundesligy v období 2013/2014 – 2019/2020 

Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
FC Bayern Mnichov 7 7 
Borussia Dortmund 7 5 

RB Lipsko 4 3 
FC Schalke 04 7 2 
VfL Wolfsburg 7 1 

Bayer Leverkusen 04 7 1 
Borussia Mönchengladbach 7 1 

TSF 1899 Hoffenheim 7 1 
Werder Brémy 7 0 

Hertha BSC 7 0 
Eintracht Frankfurt 7 0 
1. FSV Mohuč 05 7 0 

FC Augsburg 7 0 
SC Freiburg 6 0 
VfB Stuttgart 5 0 

Hamburger SV 5 0 
Hannover 96 5 0 
1. FC Köln 5 0 

1. FC Norimberk 2 0 
Fortuna Düsseldorf 2 0 
SC Paderborn 07 2 0 
SV Darmstadt 98 2 0 
SC Ingolstadt 04 2 0 

Eintracht Braunschweig 1 0 
1. FC Union Berlín 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tým Počet sezón Počet umístění na stupních vítězů 
Montpellier HSC 7 0 

Guingamp FC 6 0 
Stade de Reims 5 0 

SM Caen 5 0 
Angers SCO 5 0 
FC Lorient 4 0 
SC Bastia 4 0 
FC Méty 4 0 

Dijon FCO 4 0 
RC Štrasburk 3 0 
Amiens SC 3 0 
Evian TG 2 0 

Troyes AC 2 0 
Nîmes Olympique 2 0 

FC Sochaux 1 0 
Valenciennes FC 1 0 

AC Ajaccio 1 0 
RC Lens 1 0 

GFC Ajaccio 1 0 
AS Nancy 1 0 
Stade Brest 1 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 DISKUSE 

Pro evropské fotbalové kluby bylo typické, že byly každý rok zadlužené. Vysoké 

množství klubů po dlouhá léta vykazovalo rok co rok finanční ztráty, které byly schopné 

pokrývat pouze díky svým movitým majitelům. Z tohoto důvodu se roku 2004 UEFA 

rozhodla zlepšovat finanční prostředí evropského fotbalu. Licenčním systémem a později 

regulemi FFP se evropské prostředí proměnilo v ziskový sektor ekonomiky  

(Ronovský, 2020). Jelikož iniciativa vzešla ze strany UEFA, nikoliv ze strany majitelů 

samotných, se však posílila pozice UEFA jako vrcholné organizace evropského fotbalu. 

Jak silnou pozici UEFA skutečně má, bylo názorně ukázáno v dubnu 2021,  

kdy se skupina nejlepších celků Evropy dohodla na založení Superligy, nového formátu 

soutěže, která by jim měla pomoci z finančních potíží způsobených pandemií koronaviru. 

Stačilo několik dnů, aby UEFA různými ultimáty donutila většinu klubů od této dohody 

odstoupit a aktuálně je velmi nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti nějaký 

podobný projekt mohl vzniknout. Oddlužení evropského profesionálního fotbalového 

prostředí se konfederaci UEFA podařilo (UEFA, 2019), nicméně podle Müllera (2012) 

se regulemi FFP omezila nezávislost jednotlivých soutěží s dopadem na jejich soutěžní 

vyrovnanost. Výsledky Müllera potvrzují výsledky této bakalářské práce, ne však u všech 

zkoumaných lig. 

U 3 soutěží z celkových 5, na kterých probíhalo měření, došlo k poklesu vyrovnanosti  

po zavedení FFP. Tento pokles byl nejvýraznější ve španělské La Lize, kde došlo 

k poklesu soutěžní vyrovnanosti o 9,4 %. U italské Serie A došlo k poklesu o necelá 4 % 

a ve francouzské Ligue 1 o 1,65 %. Na druhou stranu u anglické a německé ligy došlo ke 

zlepšení dynamické vyrovnanosti. V případě Bundesligy došlo ke zlepšení o 7 %,  

u anglické Premier League se vyrovnanost zlepšila o 8,15 %. Z těchto výsledků je patrné, 

že jsou rozmanité a není na první pohled jednoznačný trend poklesu, který například 

předpokládali autoři Szymanski a Peeters (2014), nebo nárůstu dynamické vyrovnanosti. 

Na základě výsledků této práce nelze s přesností uvést, zda-li mělo zavedení FFP přímý 

vliv na dynamickou soutěžní vyrovnanost. Možná s odstupem času za využití většího 

množství sezón by bylo možné vyzkoumat více jednoznačný trend. Nabízí se také 

výzkum, zda-li zavedení FFP má vliv na statickou, nikoliv dynamickou vyrovnanost 

těchto soutěží.  
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Pokud bychom se podívali na soutěže postupně, tak anglická Premier League je jednou 

ze dvojice soutěží, ve kterých došlo ke zlepšení dynamické vyrovnanosti po zavedení 

FFP. Tento výsledek je z určitého úhlu pohledu kontroverzní, jelikož se jedná o soutěž, 

která má nejvíce prostředků z TV práv (Statista, 2020). Tyto prostředky se nerovnoměrně 

rozdělují mezi jednotlivé celky, které s nimi mohou podle svých úvah nakládat. Odměny 

z vysílacích práv jsou závislé na finální pozici klubu v daném ročníku, na rozdíl  

od profesionálních soutěžích v USA. Poslední celek Premier League tedy obdrží z TV 

práv menší množství prostředků než vítězný celek daného ročníku. Jelikož se kontrakty 

týkající se televizních práv neustále navyšují, dochází ke zvětšování rozdílů mezi příjmy 

nejlepších a nejhorších celků v ligách. Tento systém rozdělování je velmi podobný pro 

všechny evropské soutěže. Pokud tedy nejlepší mužstva dobře peníze investují, mají 

logicky větší šanci na úspěch.  

Druhou soutěží, ve které došlo ke zlepšení soutěžní vyrovnanosti po zavedení FFP,  

je německá Bundesliga. Vyšší procentuální hodnoty vyrovnanosti, jak je možné vidět 

v tabulce č. 13 (str. 53), jsou zapříčiněné menším množstvím klubů, které každoročně 

v lize soutěží. Co do počtu klubů (tabulka č. 14, str. 53), které se umístily na stupních 

vítězů, jsou čísla v případě Bundesligy společně s francouzskou Ligue 1 nejvyšší.  

To, že se v Bundeslize umisťuje na vysokých pozicích vyšší množství různých klubů, je 

také možné doložit faktem, že po zavedení FFP se na druhé a třetí pozici během 7 sezón 

vystřídalo 7 klubů, jelikož Bayern Mnichov ovládl všechny tyto ročníky. Za pozornost 

také stojí mužstvo RB Lipsko, které se během 4 odehraných sezón v nejvyšší německé 

soutěži dokázalo třikrát umístit na stupních vítězů. Dlouhodobá systematická práce 

a postup Lipska z nižších soutěží na ty nejvyšší příčky nejen v Bundeslize může být 

motivací a inspirací pro mnoho dalších menších klubů, což může vést ke zlepšení 

vyrovnanosti soutěží po celé Evropě. Vyšší vyrovnanost Bundesligy je atraktivní  

pro fanoušky, což také potvrzuje fakt o nejvyšší průměrné návštěvnosti ligových utkání 

(Statista, 2021). 

Serie A a Ligue 1 jsou 2 soutěže, které měly téměř shodnou dynamickou vyrovnanost jak 

před zavedením, tak po zavedení FFP. Nejen množství klubů, které se umístily v TOP 3 

pozicích, je velmi podobné, stejně tak i procentuální soutěžní vyrovnanost.  

Nejhorší změna dynamické vyrovnanosti byla prokázána ve španělské La Lize. Po 

zavedení FFP je tato soutěž čistě v režii třech týmů (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético 

Madrid). Nabízí se tedy otázka pro španělskou fotbalovou asociaci jakým způsobem 
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pomoci menším klubům, které jsou zastíněné velkými, tradičními celky, a zlepšit tak 

soutěžní vyrovnanost. 

Pokles soutěžní vyrovnanosti předpokládali i Szymanski a Peeters ve své práci (2014), 

kde uvádí, že FFP napomáhá úspěchu tradičním velkým evropským klubům, protože 

zabraňuje menším klubům využívat prostředky svých majitelů.  Tento trend je stále 

aktuální a viditelný v jednotlivých tabulkách v analytické části práce. V poklesu soutěžní 

vyrovnanosti vidí velký problém také Jonathan Michie a Christine Oughton (2004).  

Ti tvrdí, že snížení soutěžní vyrovnanosti je důsledkem vysokého nárůstu příjmů, hlavně 

mezd fotbalistů, které se rapidně liší v závislosti na velikosti klubů. Autoři dále uvádí,  

že kvůli snížené soutěžní vyrovnanosti může dojít k tvorbě vlastních soutěží s vidinou 

navýšení zisků a zvýšení konkurence. Konkrétně zmiňují formát Superligy, jejíž téma je 

v letošním roce aktuální.  

Jako řešení poklesu soutěžní vyrovnanosti uvádí Szymanski a Peeters (2014) platový 

strop – podle autorů efektivnější nástroj než je FFP. Ten je využíván v profesionálních 

soutěžích v USA. V případě, že by soutěžní vyrovnanost dlouhodobě stále klesala, mohl 

by být platový strop řešením. V evropském otevřeném systému soutěží by ale nemusel 

být natolik funkční jako v USA, kde jsou veškeré profesionální soutěže uzavřené 

(nepostupuje ani nesestupuje žádný klub). Nutné by tedy bylo reformovat systém 

fungování fotbalu po celé Evropě a lze pouze spekulovat, zda by to bylo uskutečnitelné  

a tížená změna by se vyplatila.  
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou vlivu zavedení finančních regulí 

Financial Fair play na dynamickou soutěžní vyrovnanost v TOP 5 evropských ligách. 

Jedná se o ekonomicky a soutěžně nejvýznamnější fotbalové soutěže v Evropě – 

anglickou, italskou, španělskou, německou a francouzskou. K pochopení problematiky 

bylo nejprve nutné se věnovat základním teoretickým poznatkům k řešené tematice, 

zejména zásadám Financial Fair Play a druhům soutěžní vyrovnanosti, což jsou témata 

pro práci stěžejní. Značný prostor byl také věnován konfederaci UEFA, která Financial 

Fair Play do evropského fotbalového prostředí zavedla a je jejím hlavním iniciátorem. 

Skrze orgán CFCB – Finanční kontrolní orgán klubů, dohlíží na dodržování regulí FFP, 

případně udělování sankcí, jestliže usoudí, že došlo k porušení pravidel.  

Soutěžní vyrovnanost lze rozlišit na statickou a dynamickou, případně její kombinaci. 

Dynamická je druh využívaný ke zkoumání vyrovnaností v delším časovém horizontu 

napříč několika sezónami, kdy dochází k postupům a sestupům mezi jednotlivými 

soutěžemi. V případě této práce byla vyrovnanost zkoumána ve dvou obdobích – 7 let 

před zavedením FFP a 7 let po zavedení FFP. Jedná se o vyrovnanost dynamickou. 

Na základě výsledků je možné uvést, že soutěžní vyrovnanost byla před zavedením regulí 

větší v italské, španělské a francouzské lize, v německé a anglické lize došlo po zavedení 

FFP ke zlepšení vyrovnanosti. Pokles vyrovnanosti byl výrazný pouze u španělské 

nejvyšší soutěže. Na tuto bakalářskou práci by bylo možné navázat v budoucnu 

výzkumem delších časových období, aby výsledky přinesly lepší pohled vlivu FFP na 

soutěžní vyrovnanost. Další variantou by mohl být výzkum zaměřený na změnu statické 

vyrovnanosti, tedy soutěžní vyrovnanost v jednotlivých sezónách před a po zavedení 

FFP. 

Z výsledků práce není možné jednoznačně usoudit tendenci vývoje dynamické soutěžní 

vyrovnanosti v posledních sezónách. Se zavedením FFP kluby mají povinnost více 

pečovat o své finance, dodržovat nastavená pravidla a co je nejvíce důležité – nemohou 

využívat jiné prostředky než ty, které byly přímo vygenerovány sportovní činností.  

To samozřejmě nahrává velkým, tradičním klubům, které jsou dlouhodobě úspěšnější, 

mají větší fanouškovskou základnu a jsou schopny vygenerovat více peněz bez přispění 

svých majitelů. Tyto prostředky jsou následně využívány k nákupu nebo výchově 

talentovanějších sportovců, které v budoucnu mají zajistit úspěch mužstva. Dalším 
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faktorem poklesu vyrovnanosti může být úspěšnost v mezinárodních soutěžích. 

S úspěšností v evropských soutěžích jako je Evropská liga nebo Liga mistrů jsou spojeny 

finanční odměny, které zmíněným větším, tradičním klubům napomáhají finančně ještě 

více. Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo do budoucna přínosné, vzhledem 

k soutěžním vyrovnanostem jednotlivých soutěží, zajistit větší přísun financí 

z evropských soutěží většímu množství klubů, které by se těmito příspěvky mohly stát 

více konkurenceschopnými. Za velmi pozitivní krok tímto směrem považuji zavedení 

Konferenční ligy, která by právě toto mohla zajistit. Jestli to v budoucnu bude mít vliv i 

na soutěžní vyrovnanost v jednotlivých soutěžích, momentálně asi nelze říci, každopádně 

by to bylo zajímavé téma pro výzkum za několik let po implementaci systému nové 

evropské soutěže.   
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